
 

พมา่ สกัการะ ๙ สิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์2วนั 1คนื 
โดยสายการบนิ Thai Lion Air (SL) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 - เมษายน 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
สกัการะ ๙ สิง่ศกัดิส์ทิธ ิท์ ีต่อ้งหา้ม....พลาด 

เจดยีช์เวดากอง เทพทนัใจ วดัโบตาทาวน ์เทพทนัใจ เจดยีซู์เหล ่

พธิคีรอบเศยีร เจดยีก์าบาเอ  เจดยีก์ลางน า้ พระพุทธรูปมานออ่งหมืน่สะจา่ชิน่ 

เจดยีเ์อง่ตอ่หยา่ เจดยีไ์จก๊ะสา่น เจดยีเ์มยีตซอนนิเนอืง 

พเิศษ !! สลดักุง้มงักร เป็ดปกักิง่ 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-เจดยีไ์จเ๊ขา้-เทพทนัใจไจเ๊ขา้-สเิรยีม-เจดยีเ์ยเลพญา-เจดยีโ์บตา

ทาวน-์เทพทนัใจ เทพกระซบิ- เจดยีส์ุเล - พระมหาเจดยีช์เวดกอง -ยา่งกุง้   
04.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไล

ออ้นแอร ์ ประตู 6  Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

07.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงยา่งกุง้ โดยเทีย่วบนิ SL200 
08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ย

แลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 
จากนัน้ น าท่านแวะสักการะ ๑.เจดยีไ์จเ๊ขา้(Kyaik Khauk Pagoda) ซึง่เป็นเจดยีท์ีเ่กา่แก่

อกีแห่งหนึ่งของพม่าถอืเป็นเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงสเิรียมพเิศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เขา้ ซึง่
เป็นหัวหนา้ของเทพทันใจในย่างกุง้ทีไ่หนทีส่รา้งเทพทันใจตอ้งมาบรวงสรางขออนุญาตที่นี้
ก่อนที่ส าคัญ ใครอยากไดง้านใหญ่เงินใหญ่คนพม่าจะมาขอที่นี้  ทั ้งเรื่องงาน เงินและ

ความส าเร็จ ถา้จะนับแลว้องคน์ี้เป็นเทพทันใจทีใ่หญ่ทีส่ดุในย่างกุง้ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
จากนัน้  เดนิทางสู่ เมอืงสเิรยีม(Thanlyin) ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ45 กโิลเมตรเมือ่
เดนิทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงนี้เคยเป็นเมอืงท่าของโปรตเุกส

ในสมัยโบราณ ตัง้แต่ในสมัย นายพลฟิลปิ เดอ บรโิต ย ีนิโคเต จนมาสิน้สุดเมือ่ปีพ.ศ.2156 
ร่วมสมัยพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล์ลูซติาเนียนบาโรก 

ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าย่างกุง้ทีเ่ชือ่มต่อกับแม่น ้าอริะวด ีน าท่านน่ังเรือแจว ชม ๒.พระเจดยีเ์ยเล
พญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวชิัยอันงดงามบนเกาะกลางน ้าอายุนับ

พันปี เป็นที่สักการะของชาวสเิรียม เกาะนี้ไม่ว่าน ้าจะขึน้สักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันน ้าท่วมได ้ที่
บรเิวณท่าเทยีบเรอืบนเกาะ น าท่านไหวสั้กการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอปุคปุทีเ่ป็นที่
นับถอืของชาวพม่าสามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดกุตัว ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ ตัวทีว่า่ยวนเวยีนให ้

เห็นครบีหลังทีโ่ผลเ่หนือผวิน ้า 



 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัยา่งกุง้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชม ๓.เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 
8รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์หง่นี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลาง

องคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง
เงนิส ารดิ 700องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบ

ภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสัีนงดงาม และมมีุมส าหรับฝึกสมาธ ิ
หลายจุดในองคพ์ระเจดยีน์ าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์อง

ชาวพม่าและชาวไทย 
วธิกีารสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ีเพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อา
ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก 

จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาทหรอืจ๊าด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเรา
เป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มอืของนัตโบโบยสัีก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดงึกลับมา 1 ใบ เอามา

เก็บรักษาไวจ้ากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความ
ปรารถนาทีข่อไวจ้ากนัน้น าท่านขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซบิซึง่มี
นามว่า“อะมาดอวเ์มี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธ

ศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่า
เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ 

ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน์ี้กันมากเชน่กันการบชูาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก 
ดอกไม ้และผลไม ้

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
จากนัน้  น าท่านเขา้ชม ๔.เจดยีส์ุเล(Sule Pagoda) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงย่างกุง้ เป็นเจดยี์

ทรงแปดเหลีย่ม สเีหลอืงทองอร่าม ภายในองคเ์จดยีบ์รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้
เอาไวณ้ เจดยีแ์ห่งนี้ ยังมเีทพทันใจองคท์ีโ่ตทีสุ่ด ทีช่าวพม่านับถอืมากทีสุ่ด และเชือ่กันว่า 

ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทานใหอ้ย่างรวดเร็ว 
เย็น น าท่านชมและนมัสการ ๕.พระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagod)  พระ

เจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง 
หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพม่าสถานทีแ่หง่นี้ม ีลานอธษิฐาน 
จุดทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองค์

เจดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์งัมี



 

พระประจ าวันเกดิประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8องค์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระ

ประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริิมงคลแก่ชวีติพระเจดียน์ี้ไดร้ับการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิ์
หลายรัชกาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตันภายในประดษิฐาน
เสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องค์

กอ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆจ านวนมากและยังมีเพชร
ขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถง

ครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็น
ส่วนหนึ่งของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆังใบใหญ่ทีอ่ังกฤษ

พยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลังชาว
พม่า ช่วยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์แหง่ความสามัคคซีึง่ชาวพม่าถอืวา่
เป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการจากนัน้ใหท้่านชม

แสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป 
 

   

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทาม ิตุระโต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความส าเร็จ *** 

 

19.00 น. บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ชาบูช ิบฟุเฟ่ต ์เต็มอิม่กับชาชชู ิสกุีห้มอ้ไฟและซชู ิ

สารพัดหนา้ในเครอืโออชิ ิ

จากน ัน้  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั**โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

 

 

วนัทีส่อง ยา่งกุง้ –เจดยีก์าบาเอ ท าพธิคีรอบเศยีร – เจดยีไ์จก้ะสา่น – เจดยีเ์อง่ตอ่หยา่ – เจดยี์

เมยีตซอนนิเนอืง – ตลาดสก็อต   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ ชม ๖.เจดยีก์าบาเอ(World Peace Pagoda) สรา้งครั ้งเมื่อปีพ.ศ. 2493-2495 

โดยนายอนูุนายกรัฐมนตรคีนแรกของพม่า เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีช่ าระพระไตรปิฎกครัง้ที ่6ในชว่ง

ระหวา่งปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499และเพือ่ใหบ้ังเกดิสันตสิขุแกโ่ลก ลา่สดุใชเ้ป็นสถานทีใ่ชใ้น

การประชมุสงฆโ์ลกเมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2547 ทีผ่่านมาทีส่ าคัญเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรม

สารีริกธาตุ พรอ้มทั ้งพระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคลานะ โดยน าพระธาตุมาจาก

ประเทศอนิเดยี  รว่มท าพธิอีนัศกัดิส์ทิธิค์รอบเศยีร ครอบเกลา้ ดว้ยพระบรมสารรีกิธาตุ 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ

กลางคนื 

พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว์
สญัลกัษณ์ 

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมี
งา 

ชา้งไมม่ี
งา 

หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
ส ัน้ 

พญานาค 



 

เพือ่ความเป็นสริมิงคล ซึง่มคีวามเชือ่วา่ “หากท่านใดไดท้ าพธิมีงคลบชูารับพระธาต ุท่านนัน้

จะหมดเคราะห์ ตัดกรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนั้นยังมีพระมหามุนีจ าลอง (สิ่ง

ศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 5 ของพม่าองคจ์รงิอยู่ทีม่ัณฑะเลย)์ 

** หมายเหตุ  การท าพธิคีรอบเศยีร คณะจ านวน 20 ทา่นขึน้ไปถงึจะท าพธิไีด ้** 

จากนัน้ เดนิทางสู ่๗.เจดยีไ์จก๊ะสา่น (kyaikkasan pagoda) ตัง้อยู่เมอืงย่างกุง้ สรา้งขึน้

เมือ่พุทธศักราช 218 โดยกษัตรยิ ์ตรีี่ต ามาดอกา้ แห่งอนิเดยี ภายในบรรจุพระเกศา 16 เสน้

และพระธาตุส่วนอืน่ๆ 32 องคเ์ป็นชือ่ภาษามอญวา่ “ไจ๊ อะแส่น” ไจ๊ แปลว่า พระธาตุอะแสน่ 

แปลว่า พระอรหันตแ์ปลรวม“พระธาตุสรา้งในการน าของพระอรหันต”์ส่วนเสน้เกศาธาตุและ

พระธาตุ ทีเ่หลอื เลยแบ่ง ไปสรา้ง พระธาตุอกี 10สถานทีป่ระจุบัน พม่าเลยมาเรียกออกเสยีง

ส าเนียงพม่าวา่ “ไจ๊กะสาน”จากชือ่มอญ“ไจ๊อะแส่น” พระธาตุอายุตัง้แตส่รา้งมาถงึประจุบัน ม ี

สองฟันกว่าปีแลว้  ตอน ย่างกุง้ กลายเป็นเมอืงรา้ง ไม่มใีครอยู่ ยักษ์สองพี่นอ้ง ชือ่ “นองดอ 

องคพ์ี่ และ “นยดีอ”องคน์อ้ง รับหนา้ที ่เฝ้าเกศาธาตุและพระธาตุ ทีบ่รรจุในพระธาตุไว.้ เผื่อ

ไม่ใหม้กีารขโมยแลว้เอาไปทีอ่ืน่ แลว้จะมเีจา้ที ่ทีเ่ฝ้าดแูลสถานทีไ่ว ้เพือ่ไม่ใหม้กีารโกง ตาม

ประวัตแิลว้ คนพม่า เลยมคีวามเชือ่ว่า ถา้มคีดตี่างๆ ทีต่อ้งประสพ ส่วนมากจะมาขอจากเทพ

ไจ๊กะสา่น เพือ่ความยุตธิรรมและชนะคดแีลว้ กับยักษ์สองพีน่อ้งใหม้าดแูล และอย่าใหส้ิง่ไม่ดี

ต่างๆ เขา้มาขวางในการยุตธิรรมของคด.ีชาวพม่านิยมมาไหวสั้กการะขอพรในเรื่องคดคีวาม

ตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านไปยัง ๘.เจดยีเ์อ่งตอ่หย่า(eain taw yar pagoda) สรา้งโดยกษัตรยิ ์กง

บาว ผูม้ชี ือ่เสยีงและอ านาจในยุคกงบาว ท่านมคีวามศรัทธามาก  โดยสรา้งมากวา่ 170 ปีEain 

Tawแปลว่า บา้น ทีพั่ก Yarแปลว่า ร่องรอยแปลรวมกัน (ร่องรอยของบา้นทีพั่ก)ตามประวัติ

แลว้ คนพม่ามคีวามเชือ่ว่า สถานที ่พื้นที ่ถา้คู่ควรกับคนไหน คนนัน้ซึง้จะไดเ้ป็นเจา้ของ เลย

มาขอเรือ่งบา้น ทีด่นิ ทีจ่ะคูค่วรกับตนเอง และในบรเิวณพระธาต ุจะมเีทพ ทีด่แูลปกป้องรักษา

สถานที่ดว้ย สามารถไปกลับท่าน ใหท้่านประทานที่อยู่อาศัยที่คู่ควรกับตนขอในเรื่องทีอ่ยู่ 

ทีด่นิ อสังหารมิทรัพย ์

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย ๙.เจดยีเ์มยีตซอนนิเนอืง( Myat Saw Nyi Naung) ตามประวัตเิลา่วา่พ่อคา้ ตมุะนะ 

สองพีน่อ้ง มาท าการคา้ขายทีท่่าเรอื จีห้มิน่ดา่ย แลว้ศรัทธาทีจ่ะสรา้งวัดใหแ้กพ่ระสงฆใ์นสมัย

ยุคอังกฤษครองพม่า สองพี่นอ้งเอาเงนิก าไล มาสรา้งวัด สรา้งเจดยีส์ององค ์สรา้งศาลาให ้



 

พระพุทธรูปมานออ่งหมืน่สะจ่าชิน่ซึง่มกีารกราบไหวม้าตัง้แตก่ษัตรยิพ์ม่า พระพุทธรูปดังกล่าว 

มคีวามเชือ่วา่ พ่อคา้ทีม่าจากหลากหลายสถานทีจ่ะมากราบไหว ้เพือ่ทีจ่ะชนะทุกๆอย่างในการ

ด าเนินธุรกจิ  ปัจจุบัน พ่อคา้และคนพม่ารวมทั ้งผูม้ีอ านาจในพม่า จะมาท าบุญขอพรจาก 

พระพุทธรูป และ ขอพรเทพ ทีเ่ฝ้าดูแล ย่านธุรกจิ ท่าเรอื ใกลก้ับบรเิวณ พระเจดยีแ์ม็ดซอนยี

หน่องวัดแห่งนี้ อายุประมาณ 160ปีแลว้ แต่ก็ยังมกีารงท าบุญ สรา้งวัดเพิม่ ดูแลไวถ้งึปัจจุบัน

กันจาก การบรจิาค ของประชาชนคนพม่า.ขอพรในเรือ่งชนะในเรื่องภยันตรายตา่งๆ 

จากนั้น ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสก๊อต(Scot 

Market) ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของ

อังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงตอ่กันหลายหลังสนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแหง่นี้มหีลากหลาย

ชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี 

หยก เสื้อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซื้อสิ้นค้าหรืออญัมณีทีม่ ีราคาสูงควรขอ

ใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทุกคร ัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

20.45 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL207 

22.45 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 – 3 
ทา่น 

เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

03 - 04 พฤศจกิายน 62 7,900 7,900 6,900 2,000 

10 - 11 พฤศจกิายน 62 7,900 7,900 6,900 2,000 

17 - 18 พฤศจกิายน 62 7,900 7,900 6,900 2,000 

24 - 25 พฤศจกิายน 62 7,900 7,900 6,900 2,000 

01 - 02 ธนัวาคม 62 7,900 7,900 6,900 2,000 

04 - 05 ธนัวาคม 62 8,900 8,900 7,900 2,000 

11 - 12 ธนัวาคม 62 8,900 8,900 7,900 2,000 

18 - 19 ธนัวาคม 62 6,900 6,900 5,900 2,000 

22 - 23 ธนัวาคม 62 7,900 7,900 6,900 2,000 

25 - 26 ธนัวาคม 62 6,900 6,900 5,900 2,000 



 

29 - 30 ธนัวาคม 62 8,900 8,900 7,900 2,000 

05 - 06 มกราคม 63 7,900 7,900 6,900 2,000 

12 - 13 มกราคม 63 7,900 7,900 6,900 2,000 

19 - 20 มกราคม 63 7,900 7,900 6,900 2,000 

26 - 27 มกราคม 63 7,900 7,900 6,900 2,000 

02 - 03 กุมภาพนัธ ์63 7,900 7,900 6,900 2,000 

09 - 10 กุมภาพนัธ ์63 8,900 8,900 7,900 2,000 

16 - 17 กุมภาพนัธ ์63 7,900 7,900 6,900 2,000 

23 - 24 กุมภาพนัธ ์63 8,900 8,900 7,900 2,000 

01 - 02 มนีาคม 63 7,900 7,900 6,900 2,000 

08 - 09 มนีาคม 63 7,900 7,900 6,900 2,000 

15 - 16 มนีาคม 63 7,900 7,900 6,900 2,000 

22 - 23 มนีาคม 63 8,900 8,900 7,900 2,000 

29 - 30 มนีาคม 63 7,900 7,900 6,900 2,000 

05 - 06 เมษายน 63 8,900 8,900 7,900 2,000 

19 - 20 เมษายน 63 7,900 7,900 6,900 2,000 

26 - 27 เมษายน 63 7,900 7,900 6,900 2,000 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป อยู่ตอ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

✓ ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 1 คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพักหอ้ง

เดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

✓ คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

✓ คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 



 

✓ ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์ เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  

คา่ประกันอบุัตเิหตแุละค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไม่

คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไม่คุม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซัก

รดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

× ค่าใชจ่้ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 800 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรม

เนียมของประเทศคะ่) 

× คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านคะ่(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่ม่บังคบั

ทปิคะ่) 

** ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอื

เดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่ 

เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมี

การเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซ่ีาเพิม่อกีทา่นละ 

1,000 บาท ** 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระ
ทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

• ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ใน
กรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่ี
เง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่
กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 
บริษทัฯ จะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นี้ท่านจะต้องเสยี
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 



 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิทุกกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท า
ใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความ

เสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ
คา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น ไม่
มหีวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนัก่อน

การเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื
เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่น

ออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่า
ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

• กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หาก
ทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัร์

และรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

❖ บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

❖ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

❖ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ ี

จุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 

6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

❖ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบนิ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอื

ออกเมืองจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่

ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

❖ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค

ประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ใน

กรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 



 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบัตเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการ

บนิ 

❖ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

❖ ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ

และไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

❖ เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

❖ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า

หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกับใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไม่หมดอายุก็

ตาม อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให ้

ใบหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหม่กอ่นท าการจองทัวร ์ 

❖ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการ

จองทัวรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

❖ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจ า

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 

 

 

 


